
ПРАВНО СХВАТАЊЕ - СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА 

 КОНАЧНИ ТЕКСТ ПРАВНОГ СХВАТАЊА  

О СПРОВОЂЕЊУ ИЗВРШЕЊА СА ОДВОЈЕНИМ МИШЉЕЊЕМ  

   

                      Извршни поступци који се односе на наплату новчаних потраживања 
из радног односа утврђених извршним исправама против дужника, субјекта 
приватизације у реструктурирању, неће се прекидати. Прекинути поступци ће се 
наставити и окончати. 

О б р а з л о ж е њ е  

                      Министарство за људска и мањинска права – Сектор за заступање пред 
Европским судом за људска права се актом од 22.10.2010. године, обратило Врховном 
касационом суду  захтевом за заузимање ставова и правних схватања поводом неких 
питања садржаних у пресудама Европског суда за људска права, донетим против 
Републике Србије, чиме би као држава испунили обавезу у вези са генералним мерама у 
поступку извршавања ових пресуда а које се односе на измену постојећих закона или 
судске праксе.  

                      Грађанском одељењу Врховног касационог суда обратио се и Апелациони 
суд у Крагујевцу са захтевом Основног суда у Крагујевцу о преиспитивању правног 
схватања Грађанског одељења Врховног суда Србије које је утврђено и верификовано 
на седници од 22.12.2006. године.[1]   

                      Ови захтеви разматрани су на седници Грађанског одељења Врховног 
касационог суда од 22.11.2010. године на којој је усвојен предлог за преиспитивање 
наведеног правног схватања.  

                      У пресуди Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије  од 
15.01.2008. године, Европски суд за људска права је констатовао да се извршење 
пресуде коју је суд донео мора сматрати саставним делом суђења према члану 6. 
Европске конвенције о заштити људских права, да се кашњење у извршењу пресуде 
може оправдати у посебним околностима, али да то не сме бити тако да угрожава 
суштину права заштићеног према члану 6. став 1. Конвенције и да без обзира да ли је 
дужник приватни или друштвени актер, на држави је да предузме све неопходне мере 
да се правноснажна судска пресуда изврши као и да притом обезбеди делотворно 
учешће целог њеног апарата. Суд даље наводи да пропуст државе да изврши 
правноснажне пресуде донете у корист подноситељки представки, представља мешање 
у њихово право на мирно уживање имовине, предвиђено чланом 1. Протокола број 1, па 
је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције као и до повреде члана 1. 
Протокола број 1 и подноситељкама у зависности од дужине периода неизвршења 
доделио накнаду нематеријалне штете на терет државе у износима ближе означеним у 
тој пресуди као и трошкове поступка.[2] Европски суд за људска права је исти став 
изразио  и у пресуди Влаховић против Србије (представка број 42619/04) од 16. 
децембра 2008. године и Црнишанин и друге подноситељке представке против Србије. 
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                      У предмету Црнишанин и друге подноситељке представке против Србије, 
Европски суд за људска права, полазећи од релевантног домаћег права – Закона о 
приватизацији са изменама („Службени гласник РС“, број 38/01...123/07), утврдио је да 
је тужена држава дужна да из сопствених средстава исплати подноситељкама 
представки износе који су додељени правноснажним домаћим пресудама донетим у 
њихову корист, поред нематеријалне штете на име правичног задовољења.[3]   

                      Извршни поступци поводом којих је Европски суд за људска права донео 
наведене пресуде против Републике Србије, вођени су против дужника друштвених 
предузећа која су се налазила у поступку приватизације, а у односу на које је Агенција 
за приватизацију донела одлуку о реструктурирању.   

                      Уставни суд Републике Србије је одлуком  Уж 122/2009 од 21.01.2010. 
године, усвојио уставну жалбу Војислава Стојковића изјављену због повреде права на 
суђење  у разумном року зајемченог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије и 
повреде права на имовину зајемченог чланом 58. став 1. Устава у извршном поступку 
који се води у предмету Четвртог општинског суда у Београду И бр.1182/05,  утврдио 
право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете и наложио Првом 
основном суду у Београду, Народној банци Србије, Одељењу за принудну наплату и 
другим државним органима и организацијама које учествују у извршном поступку да 
предузму неопходне мере како би се извршни поступак у предмету И бр.1182/05 
окончао у најкраћем могућем року.  

                      Овај извршни поступак покренут је по предлогу за извршење од 21. 
новембра 2005. године, повериоца Војислава Стојковића, против дужника ДП 
„Телеоптик Жироскопи“, ради извршења правноснажне и извршне делимичне пресуде 
Четвртог општинског суда у  Београду П1 бр.448/01 од 02.06.2005. године, којом је 
тужени дужник обавезан да подносиоцу уставне жалбе исплати неисплаћене зараде са 
законском затезном каматом. Предложено је да се извршење спроведе на новчаним 
средствима на рачуну извршног дужника. До доношења одлуке Агенције за 
приватизацију од 26.06.2009. године, којом се покреће поступак реструктурирања 
субјекта приватизације ДП „Телеоптик Жироскопи“, извршење није проведено. 
Уставни суд констатује да је однос Четвртог општинског суда и Народне банке Србије 
однос државних органа интерног карактера и као такав изван утицаја подносиоца 
уставне жалбе, да је он учинио све што је у његовој моћи да убрза извршни поступак и 
на тај начин што се више пута писменим ургенцијама обраћао и суду и Народној банци 
за спровођење извршења. Уставни суд сматра да је неспровођење извршења у 
конкретном случају узроковано пре свега актима односно радњама Народне банке 
Србије и Агенције за приватизацију, али и Општинског суда који није делотворно 
поступао у извршном поступку, на којима је стога и одговорност за неизвршавање 
правноснажне пресуде којом је утврђено новчано потраживање подносиоца уставне 
жалбе. Уставни суд се позива и на одлуке Европског суда за људска права у пресудама 
Влаховић против Србије, Качапор и други против Србије у којима је изражен став, да у 
случају када је утврђено да је држава, због аката и радњи својих органа, одговорна за 
неизмирени дуг подносиоцу уставне жалбе, она се не може позивати на недостатак 
средстава дужника као оправдање за неокончање извршног поступка. При томе 
одговорност Народне банке за неспровођење извршења у конкретном случају, Уставни 
суд налази у непоштовању законских обавеза у извршном поступку и прекиду поступка 
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извршења без правног основа и противно налогу суда. Агенција за приватизацију и 
Народна банка Србије, нису предузели све неопходне мере и радње прописане законом 
да би се извршила правноснажна пресуда суда, у периоду дужем од четири године, 
оцена је суда да то представља и повреду права на мирно уживање имовине стечене 
пресудом, која је зајемчена одредбом члана 58. став 1. Устава. Уставни суд подсећа да 
свако новчано потраживање досуђено правноснажном судском одлуком улази у 
имовину повериоца и да стога неспровођење извршења судске одлуке којом је то 
потраживање досуђено представља повреду права на мирно уживање имовине, 
зајемчено чланом 58. став 1. Устава Републике Србије.[4]  

                      Поступајући по жалбама извршних дужника субјеката приватизације у 
поступку реструктурирања, изјављеним против решења о извршењу ради намирења 
новчаних потраживања утврђених правноснажним судским одлукама, Виши суд у 
Крагујевцу је ове  жалбе одбио и потврдио првостепена решења о извршењу са 
образложењем да је суд дужан да извршном повериоцу омогући остварење свог права у 
разумном року сходно члану 18. Устава Републике Србије и члану 6. став 1. Европске 
конвенције о људским правима, као и члану 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију.[5]  

                      Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују 
(члан 18. став 1. Устава). Уставом се  јемче  и као таква непосредно примењују људска 
и мањинска права зајемчена опште прихваћеним правилима међународног права, 
потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин 
остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то 
неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком 
случају не сме да утиче на суштину зајемченог права (став 2).  

                      Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења 
вредности демократског друштва, сагласно међународним стандардима људских и 
мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово 
спровођење (став 3).  

                      Људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити 
ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у 
обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву 
и без задирања у суштину зајемченог права (члан 20. став 1. Устава). Достигнути ниво 
људских и мањинских права не може се смањивати (став 2).  

                      При ограничавању људских и мањинских права сви државни органи, а 
нарочито судови дужни су да воде рачуна о суштини права које се ограничава, 
важности сврхе огранчења и обиму ограничења, односу ограничења са сврхом 
ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим 
ограничењем права.  

                      Чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију предвиђено је да 
свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, да нико 
не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима 
предвиђеним законом и општим начелима међународног права, а  да претходне одредбе 
ни на који начин не утичу на право државе да примењује законе које сматра потребним 
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да би регулисала коришћење имовине у складу са општим интересима или да би 
обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни.   

                      Из цитираног произилази да члан 1. Протокола почива на начелима права 
на неометано уживање имовине, забране лишења имовине осим под одређеним 
условима и праву државе да регулише коришћење имовине под одређеним условима. 
Ограничења ових права везана су за јавни, односно општи друштвени интерес, па је 
због тога неопходно приликом њиховог ограничења поштовати принцип правичног 
баланса између права појединца и општег интереса заједнице, да терет не постане 
несразмеран као и разумног односа између мера које се предузимају и жељеног циља. 
Правична равнотежа ће се тешко постићи ако држава проузрокује прекомерна одлагања 
(на пример изјављивање правног лека, плаћање накнаде односно ако је на неки други 
начин трајање мешања у права подносиоца било прекомерно).[6] Суд ће притом имати 
мање обзира према подносиоцу представке који прибавља имовину знајући за 
потенцијална ограничења као што су урбанистичка контрола, пословни или 
комерцијални фактори који могу утицати на вредност имовине, али ове околности 
морају бити познате у време предузимања правних послова (објављене, одређене, 
информације свима доступне и слично), те да је у питању заштита повређених права,[7] 
друштвено економски проблеми или недостатак ресурса, не могу оправдати пропуст 
државе да испуни обавезе по Конвенцији.Тако се држава не може позвати на 
недостатак финансијских средстава као оправдање зато што се није повиновала 
пресуди.[8] Овај став изражен је и у пресуди ЕСЉП, Илић против Србије у погледу 
извршења одлуке управног органа за исељење заштићеног подстанара из стана у 
приватној својини.   

                      Одредбе става 3. члана 20. Устава, у себи садрже елементе из члана 6.  
Европске конвенције о заштити људских права у погледу легалитета, легитимитета и 
пропорционалности.  

                      Чланом  4. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о 
приватизацији[9], измењен је члан 14. Закона о приватизацији[10] и утврђено да „за 
приватизацију неприватизованог друштвеног капитала јавни позив за учешће на јавном 
тендеру, односно јавној аукцији мора да се објави најкасније до 31.12.2008. године“. 
Чланом 20ж ст.1. и 7. прописано је да „од дана доношења одлуке о окончању 
реструктурирања не може се против субјеката приватизације, односно над његовом 
имовином одредити и спровести принудно извршење нити било која мера поступка 
извршења ради намирења потраживања. Поступак принудног извршења који је у току 
прекида се.“ При томе, предвиђени прекид нема временско ограничење.   

                      На основу таквих норми прекидани су поступци извршења правноснажних 
судских одлука. Чланом 6. Европске конвенције о људским правима као основни 
принципи између осталог предвиђени су независност и непристрасност суда, који се 
остварују поделом власти. Изграђени стандард одређује да власти не смеју ни одбити, 
ни пропустити да проведу  судске одлуке (Hornby pr. Grčke).   

                      У супротности је са владавином права ако би законом дата дискреција 
извршној и законодавној власти била изражена у неограничености власти. Закон мора 
назначити обим сваке такве дискреције која је дата надлежним органима власти и 
довољно јасно навести начин његовог спровођења водећи рачуна о легитимном циљу 
мере која је у питању, како би појединац имао одговарајућу заштиту од произвољног 
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мешања. Органи судске власти морају спровести ове стандарде, јер приступ суду мора 
бити суштински, не формалан.   

                      Ревидираном Европском социјалном повељом[11], гарантовано је свим 
радницима право на правичну накнаду која је довољна за пристојни животни стандард 
њих и њихових породица да сви радници и они које они издржавају имају право на 
социјалну сигурност и обавезане стране уговорнице да признају право радника на 
накнаду која ће њима и њиховим породицама обезбедити пристојан животни стандард. 
Чланом 25. је утврђена обавеза страна уговорница, потписница Повеље да обезбеде 
ефективно остваривање права радника на заштиту њихових потраживања у случају 
несолвентности њихових послодаваца од стране неке гарантне институције или 
гарантовањем неког другог облика ефективне заштите.   

                      Заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права 
доставио је Врховном касационом суду дана 08.12.2010. године извештај са 1100. 
састанка Комитета министара Савета Европе посвећеног надзору над извршавањем 
пресуда Европског суда за људска права који је одржан од 30. новембра до 03. 
децембра 2010. године. У том извештају је наведено да су посебно разматрана 
генерална питања односно побољшање ефикасности и транспарентности извршавања 
пресуда Европског суда за људска права и мере за побољшање извршавања пресуда 
ЕСЉП и предлози за примену INTERLAKEN декларације и акционих планова, мере 
које се односе на процес извршавања и последице које ће то имати на извршавање 
пресуда донетих против Србије. Из извештаја произилази да је у погледу Републике 
Србије наговештено да ће се група предмета – пресуда ЕСЉП која се односи на 
проблем неефикасног извршавања пресуда домаћих судова, међу којима су 
најзначајнији предмети који се односе на неефикасно извршавање пресуда донетих 
против друштвених предузећа, наћи у групи пресуда које се разматрају по систему 
„појачаног надзора“. С тим у вези, заступник закључује да ће убудуће бити потребна 
ефикасна сарадња свих надлежних органа у циљу израде акционих планова и њихове 
примене коју ће пратити Комитет министара СЕ.    

                      Из наведеног произилази да поступак извршења правноснажних судских 
одлука не сме да угрози начело правне сигурности, да новчано потраживање досуђено 
правноснажном и извршном судском одлуком спада у имовину лица у чију је корист 
досуђено и да мора да се обезбеди ефикасна заштита потраживања која проистичу из 
уговора о раду односно радног односа, гарантована социјалном повељом, без обзира на 
несолвентност дужника. И други национални закони дају предност остваривању права 
из радних односа (Закон о стечају,[12] Закон о раду[13]), па оваква заштита је 
позитивна дискриминација одређене групе поверилаца у односу на остале повериоце 
против дужника над којима је покренут поступак стечаја. Држава се не може легитимно 
позивати на општу потребу како би оправдала ограничење права и слобода појединаца, 
а свако мешање у уживању неког заштићеног права мора одговарати одређеној хитној 
друштвеној потреби, нарочито мора бити пропорционално циљу који се жели постићи. 

                      Грађанско одељење Врховног касационог суда на седници од 22.02.2011. 
године, руководећи се стандардима, ставовима и принципима израженим у пресудама 
Европског суда за људска права, што је и у складу са чланом 18. Устава Републике 
Србије, усвојило је правно схватање да се извршни поступци који се односе на наплату 
новчаних потраживања из радног односа утврђених извршним исправама против 
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дужника, субјекта приватизације у реструктуирању неће прекидати, а прекинути 
поступци ће се наставити и окончати.  

  

                       (Сентенца правног схватања верификована 24.02.2011. године, а 
образложење 25.3.2011. године) 
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